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I. Pasar Global 

Pasar Saham. Indeks saham utama pada bursa saham Amerika Serikat 

(AS) ditutup menguat pada perdagangan pekan lalu yang berakhir 

Jumat (15/10). Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 1,58 persen 

ke level 35.294,76, indeks S&P 500 menguat 1,82 persen dan ditutup pada 

level 4.471,37, dan indeks NASDAQ menguat 2,18 persen dan ditutup pada 

level 14.897,34. 

Beberapa sentimen positif menjadi pendorong menguatnya bursa saham 

AS pada pekan lalu. Pertama, meningkatnya kinerja saham-saham raksasa 

teknologi dan perbankan menjadi salah satu pendorong utama. Pada 

pekan lalu, harga saham raksasa teknologi seperti Amazon dan Microsoft 

rebound setelah mengalami pelemahan pada pekan sebelumnya. 

Penguatan harga saham juga terjadi pada emiten perbankan, seperti Bank 

of America, Wells Fargo, dan Morgan Stanley yang didorong oleh rilis 

laporan pendapatan kuartalan yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar.  

Selain itu, pelaku pasar juga mencermati risalah pertemuan kebijakan the 

Fed yang menunjukkan bahwa bank sentral dapat mulai mengurangi 

program pembelian aset pada pertengahan November 2021. Hal tersebut 

sesuai dengan timeline yang diperkirakan oleh para pelaku pasar dan 

memberikan kepastian kapan tapering akan dilakukan oleh the Fed.  

 

     

 

 

 

 

 

              

Indikator 
15 Oktober 

2021 

Perubahan (%) 

WoW YoY Ytd 

T1 ---- Nilai Tukar/USD ---- 

Euro               0,86  0,22  (0,92) (5,31) 
Yen           114,22  (1,76) (8,32) (10,62) 
GBP               0,73  0,98  6,13  0,61  
Real               5,46  0,85  2,72  (5,06) 

Rubel             71,03  1,18  9,04  4,54  
Rupiah      14.075,00  1,04  4,19  (0,18) 
Rupee             75,26  (0,35) (2,56) (3,00) 
Yuan               6,44  0,13  4,31  1,40  
KRW         1.182,40  1,04  (3,42) (8,84) 
SGD               1,35  0,46  0,85  (1,98) 

Ringgit               4,16  0,48  (0,10) (3,41) 

Baht             33,31  1,61  (6,67) (11,22) 
Peso             50,72  (0,29) (4,18) (5,60) 

T2 ----- Pasar Modal ------ 

DJIA      35.294,76  1,58  23,87  15,32  
S&P500        4.471,37  1,82  28,36  19,04  

FTSE 100        7.234,03  1,95  24,03  11,97  
DAX      15.587,36  2,51  22,70  13,62  

KOSPI        3.015,06  1,99  27,69  4,93  
Brazil IBrX      48.933,55  1,54  16,22  (2,87) 

Nikkei      29.068,63  3,64  23,66  5,92  
SENSEX      61.305,95  2,08  54,31  30,51  

JCI        6.633,34  2,34  29,93  10,94  
Hangseng      25.330,96  1,99  4,85  (6,98) 
Shanghai        3.572,37  (0,55) 7,21  2,86  

STI         3.173,91  1,96  25,77  11,61  
FTSE KLCI        1.598,28  2,20  5,57  (1,78) 

SET        1.638,34  (0,07) 31,81  13,04  
PSEi        7.213,46  4,44  21,47  1,03  

T3 ------ Surat Berharga Negara ------ 
Yield 5 th, (FR 86)     5,07  (11) n/a 5 

Yield 10 th, (FR87)  6,17  (18) n/a 32 
T4 ------ Komoditas ------ 

Brent Oil              84,86  3,00  96,62  63,82  
CPO        1.240,53  0,59  69,07  28,18  
Gold        1.767,62  0,60  (7,39) (6,89) 
Coal           240,00  0,59  330,88  198,14  

Nickel      20.020,00  4,16  29,81  20,51  
T5 ------ Rilis Data ------ 

Interest Rate Korea Selatan Okt: 0,75 Sep: 0,75 
GDP (yoy) Singapura Q3: 6,5 Q2: 15,2 

GDP (mom) Inggris Ags: 0,4 Jul: (0,1) 
Manufacturing 

Production (mom) 
Inggris Ags: 0,5 Jul: (0,6) 

CPI (yoy) AS Sep: 5,4 Ags: 5,3 
 Tiongkok Sep: 0,7 Ags: 0,8 
 Jerman Sep: 4,1 Ags: 4,1 

Retail Sales (mom) AS Sep: 0,7 Ags: 0,9 
Initial Jobless Claim AS Okt: 293 Rb Sep: 329 Rb 

Highlight  Minggu Ini 

• Bursa saham utama AS, Eropa, dan Asia mayoritas kembali ditutup 

menguat pada perdagangan saham pekan lalu. Kinerja emiten yang 

positif menjadi sentimen utama menguatnya bursa saham. 

• Indeks Dolar AS melemah 0,14 persen dalam sepekan terhadap enam 

mata uang utama dunia, sementara itu, Yield US Treasury  tenor 10 

tahun pada akhir pekan lalu turun 4 bps ke level 1,57 persen bila 

dibandingkan penutupan pekan sebelumnya. 

• Dari pasar komoditas, secara umum harga komoditas kembali 

mengalami penguatan di tengah meningkatnya permintaan dan 

terbatasnya pasokan. 

• Dari pasar keuangan domestik, IHSG menguat 2,34 persen secara 

mingguan ke level 6.633,34 pada Jumat (15/10) dengan investor non 

residen mencatatkan net buy sebesar Rp4,77 triliun dalam sepekan. 

Yield SUN seri benchmark bergerak turun antara 2 hingga 18 bps 

apabila dibandingkan pekan sebelumnya. Sementara itu, nilai tukar 

Rupiah berada di level Rp14.075 per US$ atau menguat 1,04 persen 

dalam sepekan. Secara ytd, rata-rata penutupan harian Rupiah berada 

di level Rp14.304 per US$. 

• Dengan perkembangan yang relatif pesat saat ini, ekonomi syariah 

memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui industri asuransi 

syariah yang saat ini terus berkembang. Ke depan, peningkatan 

literasi dan edukasi masyarakat terkait dengan asuransi dan asuransi 

syariah menjadi kunci untuk meningkatkan penetrasi asuransi, di 

samping peran digitalisasi untuk mendorong inklusi masyarakat dan 

melahirkan inovasi produk dengan harga yang lebih efisien. Dengan 

meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang berasuransi, 

ketahanan ekonomi masyarakat diharapkan akan meningkat pula. 

Gambar 1. Pasar Saham Global 
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  tidak memberikan penjelasan yang memada 

Gambar 4. Slope US Yield curve dan Resesi 

 

Gambar 2. Yield US treasury  tenor 10 tahun  

turun 4 bps dalam sepekan 

 

 

Terakhir, rilis penjualan ritel AS juga menjadi sentimen positif. Di luar 

perkiraan, penjualan ritel meningkat 0,7 persen pada bulan September 

2021, di atas perkiraan pasar yang turun sebesar 0,2 persen. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan pada tingkat konsumsi masyarakat 

meskipun terdapat kendala pasokan yang memengaruhi produksi 

kendaraan dan komputer serta barang lainnya. 

Dari kawasan Eropa, bursa saham utama melanjutkan penguatan pada 

pekan lalu yang berakhir Jumat (15/10). Indeks DAX Jerman menguat 

2,51 persen dan ditutup pada level 15.587,36, dan indeks FTSE 100 di 

Inggris menguat 1,95 persen ke level 7.234,03. Menguatnya bursa saham di 

kawasan Eropa dipengaruhi oleh rilis kinerja emiten-emiten raksasa yang 

menunjukkan kinerja positif sepanjang triwulan III-2021. Positifnya kinerja 

sejumlah perusahaan raksasa di kawasan Eropa terjadi seiring dengan 

meningkatnya aktivitas ekonomi secara global.  

Selain itu, sejumlah data ekonomi yang dirilis pada pekan lalu juga menjadi 

pendorong optimisme investor di bursa saham. Industrial production di 

Inggris pada bulan Agustus secara bulanan meningkat sebesar 0,8 persen, 

atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen 

dan di atas perkiraan pasar yang sebesar 0,2 persen. Sementara itu, 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto Inggris pada bulan Agustus adalah 

sebesar 0,4 persen, atau berbalik tumbuh positif dibandingkan periode 

sebelumnya yang terkontraksi 0,1 persen. 

Dari kawasan Asia, bursa saham utama yang diamati mayoritas 

mengalami penguatan pada perdagangan pekan lalu yang berakhir 

Jumat (15/10). Indeks Hang Seng menguat 1,99 persen ke level 25.330,96, 

FTSE Strait Times Singapura menguat 1,96 persen ke level 3.173,91, indeks 

Nikkei 225 Stock Average Jepang menguat 3,64 persen dan ditutup pada 

29.068,63, dan indeks Kospi di Korea Selatan menguat 1,99 persen dan 

ditutup pada level 3.015,06. Sementara itu, indeks Shanghai Tiongkok 

melemah 0,55 persen ke posisi 3.572,37. 

Penguatan bursa saham di kawasan Asia didorong oleh penguatan bursa 

saham global, yang mendapatkan sentimen positif dari rilis kinerja emiten 

dan data ekonomi yang positif. Melandainya kasus harian Covid-19 di 

kawasan dan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi juga menjadi sentimen 

positif pada pasar saham pekan lalu. Namun demikian, cuaca ekstrem di 

Provinsi Shanxi, yang mengakibatkan berhenti beroperasinya 60 tambang 

batu bara, menambah ancaman krisis energi di Tiongkok yang 

meningkatkan kekhawatiran investor. 

Pasar Obligasi. Yield US Treasury  tenor 10 tahun pada akhir pekan lalu 

(15/10) ditutup di level 1,57 persen atau turun 4 bps bila 

dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di angka 1,61 persen. 

Imbal hasil turun karena investor mencerna rilis data tenaga kerja dan 

inflasi di AS yang diperkirakan akan mendorong the Fed untuk segera 

mengurangi laju program pembelian aset secara perlahan. Klaim 

pengangguran mingguan untuk pekan yang berakhir 9 Oktober berada di 

bawah 300 ribu untuk pertama kalinya sejak pandemi dimulai yakni sebesar 

293 ribu atau di bawah perkiraan sebesar 318 ribu Selain itu, indeks harga 

produsen naik 0,5 persen (mom) pada bulan September setelah naik 0,7 

Gambar 3. US Fed Balance Sheet dan  

Government Bond Yields 
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Gambar 6. Harga hard commodities  

menguat secara mingguan 

Gambar 7. Harga soft commodities  

bervariasi secara mingguan 

Gambar 5. Harga minyak mentah dan batu bara ICE 

Newcastle menguat secara mingguan 
 

persen pada bulan Agustus. Lebih lanjut, penurunan imbal hasil US Treasury 

juga sejalan dengan pelemahan indeks Dolar AS. 

Pasar Uang. Indeks Dolar AS melemah sebesar 0,14 persen dalam sepekan 

terhadap enam mata uang utama dunia dari posisi 94,07 pada Jumat 

(8/10) menjadi 93,94 pada akhir perdagangan pekan lalu (15/10). 

Pelemahan Dolar didorong oleh meningkatnya risk appetite global sehingga 

mengurangi permintaan untuk mata uang safe-haven. Kekhawatiran tentang 

pemulihan ekonomi dan stagflasi mereda seiring dengan pendapatan 

perusahaan (corporate earning) di AS yang meningkat dan melampaui 

perkiraan. Selain itu, membaiknya risk appetite investor juga merupakan 

dampak dari meningkatnya penjualan ritel AS sebesar 0,7 persen pada 

September 2021 atau lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar yang 

memperkirakan penurunan sebesar 0,2 persen.  

Pasar Komoditas. Harga minyak acuan global masih melanjutkan tren 

penguatan sepanjang pekan lalu (15/10). Harga minyak Brent sepanjang 

pekan lalu naik 3 persen ke level US$84,86 per barel, sementara harga minyak 

WTI naik 3,69 persen ke level US$82,28 pada periode yang sama. Secara ytd, 

harga Brent dan WTI masing-masing telah meningkat 63,82 persen dan 69,58 

persen. Harga minyak meningkat masih dipengaruhi oleh tingginya permintaan 

karena beralihnya konsumsi energi dari gas alam ke minyak di saat permintaan 

atas kebutuhan energi yang melonjak di berbagai negara menjelang musim 

dingin. Sementara itu, OPEC+ juga masih bergeming untuk tidak akan 

meningkatkan produksinya. International Energy Agency (IEA), mengatakan 

krisis pasokan diperkirakan akan meningkatkan permintaan minyak sebesar 500 

ribu bph, sehingga akan menyebabkan adanya kekurangan suplai (supply gap) 

sebesar 700 ribu bph hingga akhir tahun 2021. 

Harga komoditas batu bara ICE Newcastle pada akhir pekan lalu (15/10) 

masih melanjutkan tren penguatan dengan meningkat 0,59 persen ke level 

US$240 per ton. Komoditas batu bara mencapai harga tertingginya dan telah 

meningkat 198,14 persen ytd. Kenaikan harga batu bara didorong oleh masih 

tingginya permintaan batu bara untuk pembangkit energi, terutama dari 

Tiongkok yang sedang mengalami ancaman krisis energi. Di sisi lain, pasokan 

batu bara di Tiongkok menjadi semakin ketat setelah penghentian operasi 60 

tambang karena adanya cuaca ekstrim di Provinsi Shanxi. Kenaikan harga batu 

bara turut berdampak positif pada nilai ekspor Indonesia yang secara total 

mencapai US$20,6 miliar (tumbuh 47,64 persen yoy). Sekitar 70,33 persen 

ekspor Indonesia disumbangkan dari komoditas batu bara. Nilai ekspor batu 

bara sendiri tumbuh 168,89 persen yoy. Berdasarkan negara tujuan utama, 

Indonesia mengekspor batu baranya ke Tiongkok dan India. 

Harga CPO Malaysia Derivative Exchange sepanjang pekan lalu (15/10) 

naik 0,59 persen mencapai US$1240,53 per ton. Secara ytd, harga CPO telah 

meningkat 28,18 persen. Kenaikan harga CPO dipengaruhi oleh meningkatnya 

permintaan, khususnya produsen-produsen di India menjelang perayaan Diwali 

pada November mendatang. Dari sisi domestik, dalam pertemuan di Lembaga 

Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada Rabu (14/10) lalu, Presiden Joko Widodo 

menyatakan adanya pembentukan tim pengacara khusus untuk melawan 

potensi gugatan negara pengimpor CPO serta untuk dapat membangun 

hilirisasi industri minyak sawit agar Indonesia tidak saja mengekspor minyak 

sawit mentah saja. Presiden menyatakan bahwa pada suatu titik akan 

menghentikan ekspor CPO agar dapat diolah menjadi kosmetik, mentega, 
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biodiesel, serta produk turunan lainnya di dalam negeri.  

II. Pasar Domestik 

IHSG tercatat menguat 2,34 persen secara mingguan ke level 6.633,34 

dan diperdagangkan di kisaran 6.451,68– 6.680,01 pada pekan lalu. 

Secara mtd, IHSG menguat 5,51 persen, dan secara ytd menguat 10,49 

persen. Investor non residen mencatatkan net buy pada perdagangan pekan 

lalu dengan total mencapai Rp4,77 triliun. Secara mtd investor non residen 

tercatat melakukan beli bersih sebesar Rp6,64 triliun dan secara ytd tercatat 

beli bersih sebesar Rp33,15 triliun. Nilai rata-rata transaksi perdagangan 

harian selama sepekan terpantau turun dari level Rp18,02 triliun ke level 

Rp17,49 triliun pada pekan lalu. 

Dari pasar SBN, yield SUN seri benchmark pada Jumat pekan lalu 

(15/10) bergerak turun antara 2 hingga 18 bps apabila dibandingkan 

pekan sebelumnya. Secara rinci, yield SUN tenor 5 tahun tercatat turun 10 

bps, sementara yield SUN tenor 15 dan 20 tahun masing-masing turun 

sebesar 2 dan 11 bps, dan yield SUN tenor 10 tahun turun paling dalam 

sebesar 18 bps dalam sepekan. Berdasarkan data setelmen BI tanggal 14 

Oktober 2021, kepemilikan investor non residen turun sebesar Rp3,03 triliun 

dibandingkan posisi Jumat (8/10), dari posisi Rp956,61 triliun (21,46 persen) 

ke posisi ke Rp953,58 triliun (21,35 persen). Secara mtd, kepemilikan non 

residen telah turun turun Rp8,19 triliun dan secara ytd turun sebesar Rp20,33 

triliun. 

Nilai tukar Rupiah pada akhir pekan lalu (15/10) berada di level 

Rp14.075 per US$ atau menguat 1,04 persen dibandingkan Jumat 

(8/10). Secara ytd, Rupiah tercatat melemah sebesar 0,18 persen terhadap 

US$. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah menurun selama sepekan lalu, 

sebagaimana tercermin dari perkembangan spread harian antara nilai spot 

dan non-deliverable forward 1 bulan yang bergerak dalam rentang Rp0 

sampai Rp44 per US$ atau rata-rata lebih rendah dibanding spread Rp2 

sampai Rp32 per US$ pada pekan sebelumnya. Rupiah diperdagangkan di 

kisaran Rp14.065 – 14.224 per US$. Secara ytd, rata-rata penutupan harian 

Rupiah berada di level Rp14.304 per US$ 

Rata-rata volume transaksi harian pasar valas pekan lalu (s.d 14 Okt’21) 

naik ke level US$5,62 miliar dari US$5,10 miliar pada pekan sebelumnya 

yang berakhir pada Jumat (8/10). Sementara untuk transaksi US Dolar, 

rata-rata volume transaksi harian pada pekan lalu mencapai US$1,39 miliar, 

lebih tinggi dibandingkan rata-rata pekan sebelumnya sebesar US$1,17 

miliar. Secara year to date, rata-rata volume transaksi harian di pasar valas 

pada tahun 2021 yaitu sebesar US$5,75 miliar, lebih tinggi dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar US$4,63 miliar. Adapun 

rata-rata volume transaksi harian US Dolar juga meningkat dari US$0,79 

miliar di tahun 2020 menjadi US$1,34 miliar di tahun 2021. 

III. Perekonomian Internasional 

Dari kawasan AS, tingkat inflasi secara tahunan berada pada level 5,4 persen 

pada bulan September 2021. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang 

sebesar 5,3 persen yoy, tingkat inflasi di AS sedikit lebih tinggi pada bulan 

September 2021. Tingkat inflasi di bulan September tersebut juga merupakan 

yang tertinggi selama 13 tahun terakhir. Kenaikan inflasi utamanya terjadi 

pada harga energi yang meningkat sebesar 24,8 persen, sedangkan jasa 

Gambar 8. Pasar Keuangan Indonesia sepekan:  

Rupiah terapresiasi, IHSG menguat, dan  

yield SBN seri benchmark tenor 10th turun 18 bps 

 

 

Gambar 9. Tekanan terhadap Rupiah menurun  

dibanding pekan sebelumnya 

 

 

Gambar 10. Rata-rata volume transaksi harian  

pasar valas naik 

 

Sumber: CEIC 
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pelayanan kesehatan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode 

bulan sebelumnya. 

Dari kawasan Eropa, manufacturing production di Inggris pada bulan 

Agustus 2021 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,1 persen secara 

yoy, atau yang terendah sepanjang enam bulan terakhir. Pertumbuhan 

tersebut sesuai dengan perkiraan pasar, namun lebih rendah dibandingkan 

dengan bulan sebelumnya yang sebesar 6,1 persen. Kontributor terbesar 

pertumbuhan produksi manufaktur di Inggris adalah perlengkapan 

transportasi, dengan pertumbuhan sebesar 3,9 persen. 

Dari kawasan Asia Pasifik, tingkat inflasi Tiongkok di bulan September 

tercatat sebesar 0,7 persen yoy. Tingkat inflasi tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan consensus market yang sebesar 0,9 persen dan 

periode bulan sebelumnya yang sebesar 0,8 persen. Tingkat inflasi tersebut 

juga merupakan yang terendah sejak bulan Maret 2021, didorong oleh 

penurunan tingkat harga makanan sebesar 5,2 persen. Namun demikian, 

harga bahan bakar dan utilities mengalami kenaikan sebesar 1,3 persen yoy 

seiring dengan meningkatnya harga komoditas energi. 

IV. Perekonomian Domestik 

Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Agustus 2021 tercatat tumbuh 2,1 persen 

secara month over month (mom) atau mencapai 192,5. IPR tersebut 

tumbuh positif setelah bulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -

5,0 persen secara mom. Secara tahunan, kinerja penjualan eceran pada 

Agustus 2021 tercatat mengalami kontraksi yang lebih kecil, mencapai -

2,1 persen (yoy) dari kontraksi -2,9 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. 

Peningkatan tersebut terutama bersumber dari Kelompok Suku Cadang 

dan Aksesori, subkelompok Sandang, dan Kelompok Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. Responden survei menyatakan bahwa peningkatan 

penjualan didorong oleh permintaan masyarakat sejalan dengan 

pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai daerah. 

Kinerja industri manufaktur Indonesia, berdasarkan survei yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia, tumbuh melambat pada triwulan III-2021. Hal tersebut 

tercermin dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) yang 

berada pada level 48,75 atau lebih rendah dari triwulan II-2021 yang 

sebesar 51,45. Bank Indonesia menyatakan bahwa penurunan PMI-BI relatif 

moderat dan tidak sedalam triwulan III-2020 yang berada pada level 44,91. 

Terkontraksinya PMI-BI sejalan dengan hasil Survey Kegiatan Dunia Usaha 

yang melambat di tengah kebijakan pembatasan mobilitas pada triwulan 

III-2021. Namun demikian, Bank Indonesia memperkirakan kinerja sektor 

industri pengolahan akan meningkat pada triwulan IV-2021, atau berada 

dalam fase ekspansi sebesar 51,17 persen, atau lebih tinggi dari capaian 

pada triwulan sebelumnya. 

Selanjutnya, dalam tiga bulan terakhir terjadi peningkatan aktivitas 

perdagangan di bursa saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa 

peningkatan aktivitas perdagangan tersebut mencerminkan adanya tren 

pemulihan ekonomi Indonesia yang sebelumnya mengalami kontraksi 

akibat kondisi pandemi Covid-19. Selain itu, data perdagangan di BEI juga 

menunjukkan bahwa frekuensi transaksi perdagangan saham meningkat 

menjadi 1,2 juta transaksi per hari dan merupakan yang tertinggi di 

kawasan ASEAN dalam tiga tahun terakhir. 

Gambar 12. Inflasi harga konsumen AS berada di level 5,4 

persen (yoy) pada September 2021 

Gambar 11. Mayoritas mata uang di Asia menguat  

dalam sepekan  

 

Gambar 14. Inflasi harga konsumen Tiongkok sebesar  

0,7 persen (yoy) pada September 2021 

 

Gambar 13. Produksi manufaktur Inggris naik 0,5 persen 

(mom) pada September 2021 
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perusahaan asuransi syariah (full fledge) dan 1 perusahaan reasuransi 

syariah. Dari sisi pangsa pasar, market share industri asuransi syariah 

terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data OJK, market share 

asuransi syariah meningkat sebesar 1,21 persen, yaitu dari 3,32 persen 

pada September 2019 menjadi 4,53 persen pada Desember 2020.  

Seiring dengan meningkatnya proporsi kalangan milenial, tingkat 

kesadaran akan kebutuhan dan pentingnya investasi dan asuransi 

syariah juga bertambah. Pada tahun 2020, Lembaga Survei Kandence 

menyatakan bahwa dalam tiga sampai lima tahun ke depan, industri 

asuransi syariah memiliki potensi yang cukup besar untuk tumbuh, 

dimana aset asuransi jiwa syariah diperkirakan akan meningkat hingga 

Rp10 triliun. Peningkatan tersebut tak hanya berasal dari kontribusi 

penduduk muslim. Diperkirakan sekitar 19 persen penduduk 

nonmuslim diperkirakan akan berkontribusi dalam pertumbuhan aset 

asuransi syariah.  

Namun demikian, pengelolaan aset menjadi tantangan tersendiri 

mengingat hal tersebut merupakan kunci pokok dalam 

penyelenggaraan usaha asuransi syariah. Kondisi ketidakpastian pasar 

dan menurunnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat akibat 

pandemi, membuat perusahaan asuransi syariah sebagai operator 

dituntut untuk dapat melaksanakan pengelolaan program secara 

efisien dan efektif. Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum 

menunjukkan titik akhir sangat berdampak pada perlambatan di semua 

sektor, tak terkecuali industri asuransi syariah. Sejumlah indikator 

kinerja industri asuransi syariah secara umum menurun, namun 

beberapa indikator masih menunjukkan kenaikan. Sampai dengan Juli 

2021, total aset perusahaan asuransi syariah mencatat penurunan dari 

Rp44,4 triliun per Desember 2020 menjadi Rp43,3 triliun.  

Penurunan aset asuransi syariah terutama terjadi pada industri asuransi 

jiwa syariah, namun kenaikan jumlah aset tercatat pada industri 

asuransi umum syariah dan industri reasuransi syariah pada periode 

yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri asuransi 

syariah memiliki kemampuan untuk dapat bertahan, meskipun di 

tengah perlambatan ekonomi. Tentu saja hal tersebut memberikan 

energi positif dalam perekonomian dan upaya pemulihan ekonomi 

pasca pandemi. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai 

pembatasan aktivitas sosial masyarakat seyogianya dapat dijadikan 

momentum bagi perusahaan asuransi untuk mendorong penetrasi 

asuransi di Indonesia.  Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat 

terkait dengan asuransi dan asuransi syariah menjadi kunci untuk 

meningkatkan penetrasi asuransi. Di samping itu, peran digitalisasi juga 

penting dalam mendorong inklusi masyarakat untuk berasuransi dan 

melahirkan inovasi produk dengan harga yang lebih efisien.  

Sebagai penutup, Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim 

menjadi modalitas utama dan target pasar potensial yang perlu digarap 

kedepan. Selain itu, proyek infrastruktur yang sedang digalakkan 

Pemerintah juga turut mendorong perkembangan Industri asuransi. 

Perusahaan asuransi syariah yang lebih berkeadilan diharapkan dapat 

menyediakan pilihan produk alternatif dalam berasuransi. Beberapa hal 

tersebut memberikan peluang bagi industri asuransi syariah 

berkembang pesat di Indonesia di waktu yang akan datang. Dengan 

meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia untuk berasuransi, 

diharapkan meningkat pula ketahanan ekonomi masyarakat dalam 

menghadapi risiko ketidakpastian. (TS) 

Perkembangan ekonomi syariah yang relatif pesat saat ini memberi 

peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dalam teori demand-following, pertumbuhan ekonomi menjadi 

pendorong permintaan akan adanya sektor jasa keuangan yang 

berkembang. Dengan kata lain, sektor keuangan tumbuh sejakan 

dengan aktivitas perekonomian. Berkembangnya perekonomian 

syariah berdampak pada meningkatnya jumlah lembaga jasa 

keuangan syariah. Tak hanya di sektor perbankan yang telah lama 

dikenal oleh masyarakat, lembaga keuangan pada kelompok Industri 

Keuangan Non Bank (IKNB) syariah juga semakin banyak 

bermunculan, termasuk asuransi syariah. 

Keberadaan dan perkembangan asuransi syariah tentunya tidak lepas 

dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah lebih dulu 

ada. Namun, seiring dengan masih rendahnya tingkat literasi 

terhadap produk asuransi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap 

produk asuransi, sebagian pihak masih menganggap bahwa asuransi 

syariah dan asuransi konvensional adalah produk jasa keuangan 

yang sama. Padahal, kedua hal tersebut pada dasarnya cukup 

berbeda.  

Asuransi pada konsepnya merupakan kegiatan transfer risiko (risk 

transfer) dari peserta sebagai tertanggung ke perusahaan asuransi 

sebagai penanggung. Sementara itu, asuransi syariah secara konsep 

merupakan usaha berbagi risiko (risk sharing) antar peserta dengan 

tujuan tolong-menolong. Pada prinsipnya, asuransi syariah memiliki 

konsep dan prinsip pengelolaan dana yang dilakukan secara halal 

dan sesuai dengan kaidah dan ajaran syariah. Mengingat asuransi 

syariah secara konsep bukan merupakan kegiatan transfer risiko 

maka dalam pengelolaannya, terdapat pemisahan dana antara dana 

peserta dan dana perusahaan asuransi. Secara garis besar, 

pemisahan dana di dalam asuransi syariah meliputi dana perusahaan, 

dana tabarru’, dan dana investasi peserta.  

Dana tabarru’ merupakan dana milik peserta secara kolektif dan 

digunakan untuk tolong menolong dalam hal terjadi risiko. 

Sementara itu, dana perusahaan merupakan dana miilik perusahaan, 

yang di antaranya berasal dari ujrah/imbal jasa/fee bagi perusahaan 

asuransi syariah dalam rangka pengelolaan risiko maupun 

pengelolaan investasi. Dalam hal terdapat produk yang mengandung 

unsur investasi, dananya akan dialokasikan ke dana investasi peserta. 

Perbedaan lain yang paling prinsip adalah penyelenggaraan usaha 

dan pengelolaan dana pada asuransi syariah tentunya harus tunduk 

pada prinsip syariah. Dalam rangka memastikan hal tersebut, setiap 

perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). DPS bertugas mengawasi seluruh kegiatan dan mekanisme 

yang dilaksanakan oleh perusahaan asuransi syariah agar tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Saat ini, industri keuangan syariah di Indonesia bisa dikatakan relatif 

berkembang. Sampai dengan Desember 2020, total aset industri 

keuangan syariah tercatat sebesar Rp1.801 triliun, dengan market 

share dari keseluruhan industri keuangan sebesar 9,89 persen. 

Sementara itu, dari total aset sektor IKNB syariah sebesar Rp113,15 

triliun, kontribusi terbesar berasal dari industri asuransi syariah 

dengan total aset mencapai Rp48,02 triliun. Pelaku industri asuransi 

syariah juga relatif terus bertambah. Per Juli 2021, secara total 

tercatat 60 pelaku industri asuransi syariah, 13 di antaranya 
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